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Afbakening van de stroomgebieden van de Kleine Aa’s (VHA-zone’s 950, 943 en 944) in de 
Noorderkempen. 
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Naar aanleiding van het ter beschikking komen van het hoogresolutie digitaal terreinmodel 
kan de hydrologische stroomgebiedsgrens zeer nauwkeurig bepaald worden. Vooraleer dit 
DTM bruikbaar is voor de afbakening van een stroomgebied dient het enkele bewerkingen te 
ondergaan. Deze werden uitgevoerd aan de Onderzoeksgroep Landelijk Waterbeheer.  
 
Vooraf dient gezegd dat de afbakening zoals deze hier gebeurd is, zich ENKEL baseert op de 
opgemeten hoogten van dit nieuwe DTM. Hierdoor wordt dus de topografische 
waterscheiding bepaald. Deze kan –zeker in relatief vlakke gebieden- verschillen van de echte 
waterscheiding. Bovendien kunnen menselijke ingrepen deze waterscheiding aanzienlijk 
verplaatsen.  
 
1. VHA-zone 950 
 
In de figuur 1 is de topografische waterscheiding voor VHA-zone 950 weergegeven zoals ze 
bepaald werd met de Infoworks-tools. (rode lijnen) 
 
Aan de Oostzijde bevindt zich het grootste stroomgebied, dat van de Kleine Aa. Dit loopt 
vanaf de Nederlandse grens tot ten zuiden van het centrum van Kalmthout.  
 
Dit stroomgebied wordt aan de Oostzijde doorkruis door de Rozendaalse Vaart, die geen 
rekening houdt met de topografische waterscheiding. Hierdoor ligt o.a. het gehucht 
Mariënvliet niet in het –topografisch bepaalde- afstroomgebied. 
 
Aan de Westzijde wordt dit stroomgebied doorboord door de Spillebeek ter hoogte van de 
Boterbergen. De scheiding ligt hier dan ook niet op de juiste plek. Nog aan de westzijde 
vormt de spoorweg Antwerpen-Roosendaal een barrière, die slechts op twee plaatsen 
doorbroken wordt. Met enkel het DTM is het onmogelijk om te bepalen welke delen ten 
westen van de spoorbaan afwateren naar de Oostzijde (via eventuele duikers).  
 
Verder bestaat het gebied ten Westen van Essen nog uit drie kleinere deelstroomgebieden die 
elke individueel afwateren naar Nederland. 
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2. De Kleine Aa te Wuustwezel (VHA-zone 943) 
 
Figuur 2 geeft de topografische waterscheiding voor de Kleine Aa te Wuustwezel.  
 
De aanmaak van dit stroomgebied gebeurde in verschillende stappen aangezien zowel de 
Bredabaan, de E19 Antwerpen-Breda als de Schotenvaart het gebied dwarsen. Deze 
verhogingen werden mee opgemeten, en betekenen meestal een ‘topografische scheiding’, 
ook al loopt de beek er wel onderdoor.  
De deelstroomgebieden werden aaneen gehangen tot figuur 2. 
 
Ook het stroomgebied van de Weehagense loop (VHA zone 944) werd afgebakend en 
weergegeven in figuur 2. 
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